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Τη σφοδρή κριτική των 70 βουλευτών που μίλησαν στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Ελέγχου άκουγαν επί δέκα ώρες οι υπουργοί που συμμετείχαν στη χθεσινή διαδικασία. Οπως ήταν ανα
μενόμενο, το μεγαλύτερο βάρος επικρίσεων σήκωσε για ακόμη μια φορά ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Οι βουλευτές δεν περιορίστηκαν στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών, αλλά ά
φησαν αιχμές ακόμη και για τον πρωθυπουργό.

βαθαίνει το ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ 
με ισχυρές αντιδράσεις βουλευτών
Σκληρή κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης και προτάσεις για συνεργασίες ή εκλογές

Η κ. Βάσω Παπανδρέου επιτέθηκε στον κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Αφησε επίσης σαφή υπονοούμενα και για προ
σωπικές επιλογές του κ. Γ. Παπανδρέου όπως το open gov, λέγοντας ότι «συγκαλύπτουν τις επιλογές κολλητών».

Απάντηση Παπακωνσταντίνου

Τελευταίος μετά τους άλλους υπουργούς, μίλησε 
ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος απάντησε σε 
όλους τους βουλευτές του ΚΤΕ, έναν προς έναν. 
Τόνισε ότι ούτε αλαζονικό ύφος έχει ούτε και έχει 
βάλει κάποιο προσωπικό στοίχημα, απλώς εκτελεί 
τις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης, όπως 
θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του. Χα
ρακτήρισε τη μη ψήφιση του μεσοπρόθεσμου ως 
«αυτοκτονία», καθώς θα οδηγούσε με βεβαιότητα 
στη χρεοκοπία. Πληροφορίες ανέφεραν επίσης ό
τι ο κ. Παπακωνσταντίνου αιτιολόγησε την από
φαση να μη ληφθούν μέτρα αμέσως μετά τις ε
κλογές, διότι τότε θα ξεσηκώνονταν οι βουλευ
τές. Παραδέχθηκε ότι «δεν είπαμε τόσο καθαρά 
από την αρχή πόσο δύσκολη θα είναι η πορεία». Για «μη αναστρέψιμο ρήγμα» μεταξύ της κυβέρνησης 

και της κοινωνίας έκανε λόγο ο κ. Κώστας Καρτάλης.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Υπό καθεστώς σοβαρήν εσωτερικήν 
αμφισβήτησην τελεί η κυβέρνηση, 
24 ώρεν πριν από τη ν κατάθεση 
του Μεσοπροθέσμου στη  Βουλή. 
Το κλίμα αυτό διεφάνη ξεκάθαρα, 
περισσότερο από κάθε άλλη φο
ρά, στη  χθεσινή συνεδρίαση του 
διευρυμένου Κοινοβουλευτικού 
Τομέα Εργασίαν (ΚΤΕ) Οικονομι
κών, που ανέδιδε αίσθηση ανοι
χτήν ανταρσίαν. Επίκεντρο ήταν 
η ασκούμενη οικονομική πολιτι
κή και δη ο κ. Γ. Παπακωνστα
ντίνου, ο οποίον, παρά τη ν  πα
ρουσία και άλλων συναδέλφων του 
(Mix. Χρυσοχοΐδη, Ιω. Ραγκούση, 
Λούκαν Κατσέλη), συγκέντρωσε, 
σχεδόν αποκλειστικά, τα  πυρά. 
Πρόκειται, βέβαια, για σκηνή που 
έχει επαναληφθεί. Το νέο στοιχείο 
στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΤΕ 
ήταν ότι πολλοί εκ τω ν σχεδόν 70 
βουλευτών που μίλησαν δεν πε
ριορίστηκαν σε μια κριτική επί 
τω ν  μέτρων και μόνο, αλλά επι
τέθηκαν σφόδρα και στιν κεντρι- 
κέν πολιτικέν επιλογέν την κυ
βέρνησην, κατ’ επέκτασιν και 
σ τον  πρωθυπουργό.

Η κριτική επικεντρώθηκε 
στουν σχεδιασμούν την κυβέρ
νησην ων προν τουν σχεδιασμούν 
έκτακτην φορολόγησην, το  δη
μοψήφισμα, ενώ  ουκ ολίγοι μί
λησαν για τη ν  ανάγκη δρομολό
γησην πολιτικών εξελίξεων, επι- 
σείονταν, μάλιστα, το ν  κίνδυνο 
τω ν  εκλογών, προτού είναι πολύ 
αργά για την κυβέρνηση. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι σχεδόν όλοι όσοι 
έθεσαν το  ζήτημα τω ν  εκλογών, 
Ηχον στηρίξει το  2007 σ τη ν  εν-

(Κομματική αναμέτρηση το ν  κ. 
Ευ. Βενιζέλο. Ακούστηκαν πάντων 
και κάποιεν συγκεκριμένεν προ- 
τάσειν, τιν οποίεν το οικονομικό 
επιτελείο γνωρίζει και έχει ήδη κο
στολογήσει.

Χθεν μίλησαν, μεταξύ άλλων, 
και οι εξήν βουλευτέν:
* Βάσω Παπανδρέου:

Απευθυνόμενη στον κ. Παπα
κωνσταντίνου είπε: «Ο ταν ήρθα 
στο γραφείο σου τον Νοέμβριο του 
2009 για να σου πω ότι πρέπει να 
πάρειν μέτρα εσύ με αντιμετώπι- 
σεν σαν... UFO. Η διαδικασία την 
ακριβήν δανειοδότησην μιαν πτω- 
χευμένην χώραν δεν οδηγεί που
θενά. Αφήστε τα κόλπα με τα open 
gov που συγκαλύπτουν τιν επί
λογόν τω ν  κολλητών σαν. Δ εν υ
πήρχε σχέδιο ούτε πέρυσι ούτε φέ- 
'  ' Αυτό που κάνετε με το  με
ν φόθεσμο και τον νέο δανεισμό 
έχει κοντά ποδάρια». Η κ. Πα
πανδρέου κατέληξε λέγονταν ότι 
«όπων είχε πει ο Μιραμπώ, όταν 
εκβιάζεται η Βουλή, δολοφονείται 
η δημοκρατία».
* Κ. Γείτονας:

«Οχι στη  διενέργεια δημοψη- 
φίσματον. Δ εν  είναι τίποτε άλλο 
παρά προθάλαμον εκλογών».
* Π. Κουκουλόπουλος:

«Ο απολογισμόν είναι ειλικρινήν 
όμων αυτό που έχει σημασία είναι 
ότι αδειάσαμε τιν τράπεζεν από τιν 
καταθέσειν και γεμίσαμε τιν πλα- 
τείεν με κόσμο. Η πολιτική δεν α
σκείται σε κενό και αν η επιλογή 
μαν είναι το  σποτ που κυκλοφό
ρησε την Κυριακή, φοβάμαι ότι έ

χουμε χάσει τη ν  επαφή με την 
πραγματικότητα».
* Εκτ. Νασιώκας:

«Να υπάρξουν παραιτήσειν. 
Δεν χρειάζονται εκλογέν, αλλά μια 
κυβέρνηση εθνικήν ανάγκην και 
σωτηρίαν τουλάχιστον από τα  
δύο κόμματα εξουσίαν και αν αυ
τό  δεν γίνει, να πάμε σε εκλογέν 
στιν οποίεν έτσι κι αλλιών θα συρ
θούμε. Δεν είναι μόνο στραβόν ο 
γιαλόν, αλλά στραβά αρμενίζουμε».
* Π. Κουρουμηλής:

«Δ εν  μπορώ να  πιστέψω ότι 
βρέθηκε υπουργόν να  υπογράψει 
αυτή τη  δανειακή σύμβαση. Δ ι
ευρύνεται το  έλλειμμα την κοι
νωνικήν δικαιοσύνην». Ο κ. Κου- 
ρουμπλήν άφησε αιχμέν και για 
τουν στενούν συνεργάτεν του 
πρωθυπουργού, λέγονταν ότι «η  
ομάδα που ανέλαβε να διαχειρι
στεί τη ν  κρίση έχει τόσο έλλειμ
μα που δεν μπορεί να  τη ν εμπι
στευτεί ο κόσμον».
* Απ. Κακλαμάνης:

Υπενθύμισε ότι στο Γουδί δεν
πήγε ο Ελευθέριον Βενιζέλον που 
έλαβε τη ν πολιτική απόφαση για 
τη  μικρασιατική εκστρατεία, αλ
λά κάποιοι άλλοι. Τόνισε, ωστόσο, 
ότι σήμερα δεν υπάρχει Γουδί, υ- 
πονοώνταν ωστόσο ότι υπάρχουν 
διαδικασίεν που θα έθεταν κά- 
ποιουν ων υπόλογουν. Εξω από την 
αίθουσα την Γερουσίαν, ο κ. Κα- 
κλαμάνην διέψευδε ότι είπε κάτι 
τέτοιο.

* Σοφία Γιαννακά:
«Δ εν κάναμε μεταρρυθμίσει 

παίρνουμε μόνο μέτρα. 156 βου- 
λευτέν δεν μπορούν να σηκώσουν 
το  βάρον για την πορεία την χώ
ραν και του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν την 
πολιτική νομιμοποίηση να  πάθει 
το ΠΑΣΟΚ ό,τι έπαθε ο Σόκρατεν». 
> Β. Γερανίδης:

«Να πάμε σε εκλογέν γιατί έ
τσ ι κι αλλιών σε 3 - 4 μήνεν δεν 
θα μπορέσουμε να τιν αποφύ
γουμε».
• Δ. Βαρβαρίγος:

«Ο κόσμον βλέπει σκοτάδι και 
αντιλαμβάνεται ότι οι θυσίεν του 
πήγαν χαμένεν. Φέρτε το  Μ εσο
πρόθεσμο με 180 βουλευτέν, κι αν 
δεν γίνει να  πάμε σε εκλογέν».
• Χρ. Κατσούρας:

«Δ εν  μπορούμε να εξηγήσουμε 
στιν πλατείεν πων αυτό το  σύ
στημα που έφερε τη  χώρα εδώ 
μπορεί και να τη βγάλει από την 
κρίση. Αν δεν προχωρήσει η πε
ρίφημη σύγκλιση με τιν άλλεν δυ- 
νάμειν, πρέπει αναγκαστικά να πά
τε  σε εκλογέν».
* Δ. Κρεμαστινός:

«Κρινόμαστε από το αποτέλε
σμα και το αποτέλεσμα σήμερα εί
ναι στιν πλατείεν. Να γίνει ανα
σχηματισμόν με πρόσωπα που να 
εμπνέουν εμπιστοσύνη. Να συμ
μετέχουν στο  υπουργείο Οικονο
μικών πρόσωπα εμπιστοσύνην 
τω ν  συναινούντων κομμάτων, ώ
σ τε η συναίνεση να έχει νόημα».

* Δ. Καρύδης:
Αφησε ανοιχτό το  ενδεχόμενο 

να  καταψηφίσει λέγονταν ότι: 
«Ο τα ν  έχειν απέξω 500.000 - 
600.000 κόσμο, σκέφτεσαι πάρα 
πολύ τι θα κάνειν. Δ εν  μπορείν να 
κάνειν ότι δεν τρέχει τίποτα. Εί
μαι από μικρό παιδί σ το  ΠΑΣΟΚ. 
Οι μισοί σ το  ΠΑΣΟΚ είναι σε κα
τάθλιψη και οι μισοί στιν πλα
τείεν».
* Τόνια Αντωνίου:

«Χρειάζεται πολιτική νομιμο
ποίηση, άρα έτσ ι όπων είμαστε, 
μόνη λύση είναι οι εκλογέν». Εί
πε επίσην ότι: «αυτή τη  λαίλαπα 
δεν μπορεί να τη  σηκώσει μόνη 
την η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ. Το υ
πουργικό έπρεπε να έχει σταθεί 
σ το  ύψον του».
* Μ. Μπόλαρης:

«Περισσότερο από υστέρηση ε
σόδων, υπάρχει υστέρηση πολι
τικήν. Πρέπει να κάνουμε ό,τι και 
οι ΗΠΑ μετά τη ν κρίση του ’30, 
που ζήτησαν από τουν έχοντεν, 
τουν πλούσιουν, να σηκώσουν το 
κόστον».
* Κ. Σπηλιόπουλος:

«Θα έχουμε ανακατατάξειν. 
Από τη  μια, οι δυνάμειν εκσυγ
χρονισμού την χώραν και από την 
άλλη, οι δυνάμειν την εύκολην δια
μαρτυρίαν. Με τον  κατήφορο που 
πήρε η χώρα, κινδυνεύει το μέγα 
κεκτημένο μαν ων χώρα, το ευρώ».
* Κ. Καρτάλης:

«Το Μεσοπρόθεσμο πρέπει να

αλλάξει γιατί οδηγεί στην ύφεση». 
Εκρινε επίσην ότι «το  ρήγμα την 
κυβέρνησην με τη ν  κοινωνία εί
ναι μη αναστρέψιμο».
> Mix. Κατρίνης:

«Ο υπουργόν Οικονομικών έχει 
τη ν  πλήρη ευθύνη για τη  δια
πραγμάτευση με την τρόικα, γνω
ρίζει ποια νούμερα υστέρησαν. 
Πρέπει να αποδώσει ευθύνεν ο κ. 
Παπακωνσταντίνου, διότι μέχρι 
στιγμήν δεν υπάρχει ανάληψη ευ
θύνην. Η ανάληψη ευθύνην ση
μαίνει λογική πέρα από προσω- 
πικέν στρατηγικέν για τη ν επό
μενη μέρα».
* Οδ. Κωνσταντινόπουλος:

«Οι βουλευτέν του ΠΑΣΟΚ ψή
φισαν σκληρά μέτρα και δεν λι
γοψυχούν, αλλά θέλουν να είναι 
αποτελεσματικά. Αντί να  παίρ
νουμε μέτρα, πρέπει να καταρ
γούμε οργανισμούν».
* Ελενα Παναρίτη:

«Πών θα διασφαλίσουμε ότι 
δεν θα πάρειν και άλλα μέτρα. 
Χρειάζονται δομικέν αλλαγέν που 
δεν έχουν γίνει ακόμη. Δ εν μπο
ρείν να στύβειν κάθε μήνα. Ο λό
γον που παίρνουμε τα μέτρα είναι 
ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Αντι
μετωπίζουμε το θέμα ων πρόβλη
μα ρευστότηταν και όχι κεφαλαι
ακήν επάρκειαν όπων θα έπρεπε».
* Ν. Σαλαγιάννης:

«Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνην 
όχι μόνο από αυτούν που βγαίνουν 
στιν πλατείεν, αλλά και από την υ
πόλοιπη κοινωνία γιατί δεν πι
στεύουν ότι το πρόγραμμα θα πε- 
τύχει, με δεδομένο ότι το  προη
γούμενο απέτυχε».
* Νάντια Γιαννακοπούλου:

«Το οικονομικό επιτελείο να α- 
ναλάβει τιν ευθύνεν του και να τιν 
εξατομικεύσει».
* Δ. Λιντζέρης:

«Ηρθε ο υπουργόν Οικονομικών 
με περισσή αλαζονεία για να α
νακοινώσει νέα μέτρα, χωρίν ίχνον 
αυτοκριτικήν. Ο πρωθυπουργόν, 
αν θέλει να  σώσει τη  χώρα, πρέ
πει να ομολογήσει ότι η κρίση υ
περβαίνει μια παράταξη. Γι’ αυτό 
πρέπει να συμφωνηθεί ένα πρό
γραμμα εθνικήν σωτηρίαν, που θα 
κληθεί να το  υλοποιήσει μια κυ
βέρνηση εθνικήν σωτηρίαν».
* Σοάλα Μερεντίτη:

«Δ εν  πετύχαμε, υπάρχουν ευ
θύνεν και δεν ανήκουν μόνο στον 
κ. Παπακωνσταντίνου. Δ εν πε
ριορίσαμε ούτε τη  φοροδιαφυγή 
ούτε τη  σπατάλη».
* Χρύσα Αράπογλου:

«Ο έμμεσον αυτόν εκβιασμόν 
συν ισ τά  αφόρητο λαϊκισμό. 
Εγγυήσειν δεν έχουμε υποχρέω
ση να δίνουμε μόνο στουν δα- 
νειστέν, αλλά και στον λαό. Η Βου
λή πρέπει να  ανοίξει τα  πα
ντζούρια, δεν μπορεί επί 15 μέρεν 
να τα  έχει κατεβασμένα, εκεί έξω 
γεννιέτα ι το  καινούργιο και έχει 
ωδίνεν. Η πολιτική την άλλην μέ- 
pas θα υπάρξει, είτε με μαν είτε 
χωρίν εμάν».
* Χαρά Κεφαλϊδου:

«Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να 
εμπνεύσει ούτε τα ίδια τα μέλη την. 
Εμφανίζει κακοφωνία και σπα- 
σμωδικότητα. Χρειαζόμαστε την 
ευρύτερη δυνατή πολιτική στήριξη 
με γόνιμεν προτάσειν να συνδρά
μουν το  κυβερνητικό έργο».

Προβληματισμός 
και ανησυχία 
στο Μαξίμου
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Την αισιοδοξία τουν ότι δεν θα υπάρξουν απώλειεν σ τη ν ψή
φιση του μεσοπρόθεσμου σχεδίου μετέδιδαν συνεργάτεν 
του πρωθυπουργού αμέσων μετά το  τέλον του Κοινοβου
λευτικού Τομέα Εργασίαν (ΚΤΕ) Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ. 
Παρά τη ν  οξύτατη κριτική που δέχθηκε ο κ. Γ. Παπακων
σταντίνου, τα στελέχη του Μαξίμου εκτιμούσαν ότι η χθε
σινή συνεδρίαση λειτούργησε εντέλει εκτονωτικά κγ 
τι οι βουλευτέν του ΠΑΣΟΚ, παρά τιν σοβαρότατεν επιν 
λάξειν που εξέφρασαν για τιν αστοχίεν του οικονομικού ε
πιτελείου, συνειδητοποίησαν ότι από τη  στάση τουν 
στη ν επικείμενη ψηφοφορία εξαρτάται εκ νέου η μη κα
τάρρευση την χώραν. Σ τον χθεσινό ΚΤΕ μίλησε και ο κ. Γ. 
Ραγκούσην, ο οποίον ουσιαστικά αποκάλυψε στουν βου- 
λευτέϊ ότι από το ν  Σεπτέμβριο θα έχουν δρομολογηθεί ό- 
λεν εκείνεν οι διαδικασίεν που θα επέτρεπαν τη  διεξαγω
γή δημοψηφίσματον.

Ων προν τιν αντιδράσειν από τη ν Κ. Ο. ορισμένεν πηγέν 
υπενθύμιζαν τη ν αδόκητη απειθαρχία τω ν  κ. κ. Γ. Δημα- 
ρά, Βασ. Οικονόμου και Σοφίαν Σακοράφα που προ έτουν 
καταψήφισαν το  Μνημόνιο, όπων και του κ. Β. Παπαχρή
στου που επίσην διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ, αρνούμενον να 
στηρίξει λίγουν μήνεν αργότερα τιν εργασιακόν αλλαγέν. 
Ωστόσο, συνεργάτεν του πρωθυπουργού χαρακτήριζαν «εν
θαρρυντικό» το  γεγονόν ότι ακόμη και οι βουλευτέν που 
άσκησαν χθεν σφοδρότατη κριτική στο οικονομικό επιτελείο 
δεν υπαινίχθηκαν καν το  ενδεχόμενο να καταψηφίσουν το 
μεσοπρόθεσμο σχέδιο. Με το ίδιο σκεπτικό, άλλωστε, προ- 
έβλεπαν ότι δεν θα επιβεβαιωθούν ούτε οι φημολογίεν πε
ρί πράσινων βουλευτικών 
παραιτήσεων λίγο πριν α
πό τη ν  ψηφοφορία, θεω- 
ρώνταν ότι και αυτή η «ε 
πιλογή» θα είχε εκδηλωθεί 
-έστω  ων πρόθεση- σ τη  
χθεσινή διαδικασία.

Την ίδια εκτίμηση υιο
θετούσαν και αρκετοί βου
λευτέν του ΠΑΣΟΚ που 
παρακολούθησαν χθεν 
σιωπηλοί τη  συνεδρίαση.
Οπων χαρακτηριστικά έ
λεγαν «το  Μαξίμου έσωσε 
τη ν παρτίδα τη ν τελευταία στιγμή, καθών αντελήφθη την 
ανάγκη να μην κλείσει το  Μεσοπρόθεσμο στο προχθεσι
νό υπουργικό συμβούλιο και να δημιουργήσει έτσ ι τη ν  πε
ποίθηση στουν βουλευτέν ότι μπορούσαν έστω  σε κάποια 
μέτρα του να το  επηρεάσουν». Και δεν είναι βέβαια τυχαία 
η πρόταση που κατέθεσε ο κ. Πετσάλνικον εισηγούμενον 
να  υπάρξει μια πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση 3% ων 
αντιστάθμισμα την μείωσην του αφορολογήτου. Υπαινίσ
σονταν, δηλαδή, ότι τούτο  έγινε σε συνεννόηση του προ
έδρου με το  Μαξίμου ων «έμπρακτη απόδειξη την συμμε
τοχήν και τω ν  βουλευτών στη  σύνταξη του Μ εσοπρόθε
σμου». Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στενο ί συνεργάτεν 
του πρωθυπουργού δεν αρνούνταν ότι η νέα αποδόμηση 
του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ήταν ένα ακόμη σοβαρό πλήγ
μα στη ν κυβερνητική αξιοπιστία και προεξοφλούσαν τον 
ανασχηματισμό. Σημειωτέον δε ότι η κυβέρνηση έμελλε 
να  «εισπράξει» χθεν και μία ακόμη διεθνή αποδοκιμασία, 
με αφορμή τη  βούληση του πρωθυπουργού να  διοργανώ- 
σει δημοψήφισμα. Ο εκπρόσωπον του ΔΝΤ στη ν Ελλάδα, 
κ. Μπομπ Τράα, μιλώνταν σε συνέδριο στην Αθήνα, όχι μό
νο  δήλωσε ότι «η  Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο ση
μείο», αλλά ευθαρσών τόν ισε «δεν  θα πρέπει καν να εξε
τά ζοντα ι λύσειν τύπου δημοψηφίσματον, καθών η Ελλάδα 
δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου»! Ο ίδιον, βέβαια, προ
φανών δεν γνώριζε ότι ο κ. Παπανδρέου δεν προανήγγει
λε δημοψήφισμα για το μεσοπρόθεσμο σχέδιο, αλλά εν  γέ- 
νει για τιν μελλούμενεν κυβερνητικέν αποφάσειν, αφού αυ
τό  περάσει από τη  Βουλή. Η κυβερνητική δοκιμασία ανα
μένεται να συνεχισθεί και σήμερα στη συνεδρίαση του πο
λιτικού συμβουλίου και εκτόν απροόπτου θα ολοκληρωθεί 
αύριο στο υπουργικό συμβούλιο που αναμένεται να κλεί
σει οριστικών το Μεσοπρόθεσμο.

Οι συνεργάτες 
τον πρωθυπουργού, 
παρά το βαρύ 
κλίμα, εκτιμούν 
ότι δεν θα υπάρξουν 
διαρροές στην ψη
φοφορία για 
το Μεσοπρόθεσμο.

ΑΠΟΨΗ

Ανελέητη επίθεση
Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Η παρουσίαση του μεσοπρόθεσμου προγράμματον για την 
κονομία από τον Γ. Παπακωνσταντίνου έδωσε χθεν τη ν ευ
καιρία στουν βουλευτέν του ΠΑΣΟΚ να εκδηλωθούν, επι
βεβαιώνονταν με τον  πιο εμφαντικό τρόπο τιν εκτιμήσειν 
περί αναβρασμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυ- 
βερνώντον κόμματον. Αν όσα είπαν στη συντριπτική τουν 
πλειοψηφία έβγαιναν από τα  χείλη αρχηγού κόμματον την 
αντιπολίτευσην, ο τίτλον θα ήταν «Ανελέητον βομβαρδισμόν 
την κυβέρνησην» και το συμπέρασμα ότι η πολιτική ζωή μπαί
νει σε φάση πρωτοφανούν οξύτηταν.

Πρώτη φορά ίσων στα  χρονικά υπουργόν Οικονομικών 
έγινε στόχον τέτοιαν σφοδρήν επίθεσην από το  σύνολο σχε
δόν τω ν συναδέλφων του ίδιου κόμματον και πολύ δύσκολα 
πλέον μπορεί να επιβιώσει στη θέση του. Από την άλλη πλευ
ρά, έγινε σαφέν ότι δεν το ν  θεωρούν αποκλειστικό υπεύ
θυνο για τη ν οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα και τιν 
αποτυχίεν την οικονομικήν πολιτικήν, καθών πολλά από τα 
κτυπήματα είχαν πραγματικό στόχο το ν  πρωθυπουργό.

Ομων, η στάση τω ν βουλευτών δικαιώνει όσουν αμφι
βάλλουν ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα ψηφιστεί α
πό την Ολομέλεια την Βουλήν. Οι ευθείεν βολέν, οι κατηγορίεν 
για ανεπάρκεια στην οικονομική και επικοινωνιακή πολι
τική, οι καταγγελίεν περί «κολλητών», οι προβλέψειν ι 
αποτυχίαν και του Μνημονίου II, οι εκκλήσειν για προσφυγή 
στιν κάλπεν ή για σχηματισμό κυβέρνησην εθνικήν σωτη
ρίαν, οι άμεσεν απειλέν, σε συνδυασμό με τη ν εμφανή ε
ναντίωση στιν πολιτικέν που απαιτεί η τρόικα, οδηγούν α- 
βίαστα στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον 
σε αντιπαράθεση με τη ν κοινοβουλευτική την ομάδα.

Κύκλοι του Μαξίμου προσπάθησαν να διασκεδάσουν τιν 
εντυπώσειν, επισημαίνονταν ότι κανείν βουλευτήν δεν εί
πε ευθέων ότι δεν θα ψηφίσει το  μεσοπρόθεσμο πρόγραμ
μα. Μακάρι να δικαιωθούν. Ωστόσο, αν όλα όσα ειπώθηκαν 
χθεν δεν είναι «λόγια του αέρα», αποκλείεται να βγει η κυ
βέρνηση αλώβητη από αυτή τη  δοκιμασία. Ηδη ακούγεται 
ότι κάποιοι βουλευτέν θα παραιτηθούν από το αξίωμά τουν. 
Ακόμη και αυτό αν συμβεί, θα είναι ένα σοβαρό κτύπημα, 
έστω  και αν δεν αλλάξουν αριθμητικά οι δυνάμειν στη Βου
λή. Το προέχον φυσικά είναι να ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα. Αλλά πών θα υλοποιηθεί στη  συνέχεια και πό
σο καιρό μπορεί να αντέξει μία κυβέρνηση που αμφισβη
τείτα ι τόσο πολύ από το εσωτερικό την;
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Συναίνεση ζητεί ο Φιγιόν από ιη Ν.Δ.
Σε ανακοίνωση, μετά τη συνάντηση με τον κ. Σαμαρά, ζητείται στήριξη του Μεσοπρόθεσμου

Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - 
ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Αντιμέτωπος με το  πιεστικό αίτη
μα για συναίνεση επί τω ν βασικών 
αρχών υπέρβασηε τηε ελληνικήε 
κρίσηε χρέουε βρέθηκε χθεε ο πρό- 
εδροε τηε Νέαε Δημοκρατίαε, κ. 
Αντ. Σαμαράε, κατά τη  συνάντη
σή του με τον  Γάλλο πρωθυπουρ-

Μετά τον Γάλλο 
πρωθυπουργό, 
ο πρόεδρος του κόμμα
τος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης 
θα έχει συνομιλίες 
με τους κ. Βαν Ρομπέι 
και Μπαρόζο.

γό κ. Φρανσουά Φιγιόν. Το Παρί
σι ζήτησε χθεε στήριξη και από την 
αντιπολίτευση του νέου διαρθρω
τικού προγράμματοε (σ. σ.: Με
σοπρόθεσμο), ενώ ανάλογεε ανα
μένονται σήμερα οι πιέσειε και α
πό τιε Βρυξέλλεε, όπου μεταβαίνει 
ο κ. Σαμαράε για συναντήσειε με

ιέ κ. Βαν Ρομπέι, Μαρτένε και 
. -ιίαρόζο.

Ο τελευταίοε, μάλιστα, μόλιε 
χθεε, έσπευσε να υπογραμμίσει στο 
Ευρωκοινοβούλιο πωε «είναι ευ
θύνη τω ν  πολιτικών ηγετών στην 
Ελλάδα να μιλήσουν με ειλικρίνεια 
στον λαό και να του πουν ποιεε θυ-

σίεε χρειάζονται για να βγει η χώ
ρα από την κρίση», είπε. Την ίδια 
στιγμή, η συζήτηση περί συναί- 
νεσηε παραμένει ανοιχτή μεταξύ 
τω ν γαλάζιων στελεχών, με τον κ. 
Αρη Σπηλιωτόπουλο να δηλώνει 
πωε πρέπει να «εγκαταλείψουμε τα 
κομματικά πείσματα».

Η συνάντηση του κ. Σαμαρά με 
τον Γάλλο πρωθυπουργό διάρκεσε 
μία ώρα και πραγματοποιήθηκε σε 
καλό κλίμα. Η επίσημη ανακοίνωση 
τηε γαλλικήε πλευράε, ωστόσο, δεν

αφήνει περιθώρια παρερμηνείαε 
για το μέγεθοε των πιέσεων που δέ
χεται ο κ. Σαμαράε, αλλά και για τον 
βαθμό αποδοχήε του «Ζαππείου Π». 
Σύμφωνα με τη  γαλλική πρωθυ
πουργία, «ο  κ. Φιγιόν τόνισε την 
ανάγκη επίδειξηε μιαε υπεύθυ- 
νηε στάσηε από τιε ελληνικέε πο- 
λιτικέε δυνάμειε, σε αυτήν την κρί
σιμη περίοδο, πράγμα που συνε
πάγεται ειδικότερα την υποστήριξη 
των κυριότερων πολιτικών ομάδων 
στο νέο διαρθρωτικό σχέδιο (σ. σ.:

Μεσοπρόθεσμο) που διαπραγμα- 
τεύθηκε η ελληνική κυβέρνηση, το 
ΔΝΤ και η Ε.Ε.». «Πρέπει να είστε 
όσο πιο συντονισμένοι γίνεται, διό
τι διαφορετικά δεν μπορεί να προ
χωρήσει τίποτα» φέρεται να είπε 
διά ζώσηε ο Γάλλοε πρωθυπουργόε 
στον κ. Σαμαρά.

Απαντώνταε, ο πρόεδροε τηε Ν. 
Δ. σημείωσε ότι το  κόμμα του υι
οθετεί τουε στόχουε μείωσηε του 
χρέουε και τω ν ελλειμμάτων και 
δεν έχει προβάλει οποιοδήποτε ε-

μπόδιο στην υλοποίηση τω ν κυ
βερνητικών σχεδίων. «Τι μαε πα
ραινείτε να κάνουμε; Να συναι- 
νέσουμε σε περισσότερουε φόρουε 
που σκοτώνουν τη ν οικονομία;» 
διερωτήθηκε ο κ. Σαμαράε και ε
ξήγησε στον συνομιλητή του για
τί κατά τη  Ν. Δ. απαιτείται αλλα
γή πολιτικήε για την επανεκκίνηση 
τηε ελληνικήε οικονομίαε, ενώ έ
θεσε και το αίτημα χρηματοδό- 
τησηε τηε χώραε από τήν Ευρω
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απο
κλειστικά για επενδύσειε - πρό
ταση, την οποία ο Γάλλοε πρωθυ
πουργόε άκουσε με ενδιαφέρον.

Σ την Αθήνα, πάλι, ο κ. Αρηε 
Σπηλιωτόπουλοε ελάμβανε σαφείε 
αποστάσειε από τη  σκληρή αντι- 
μνημονιακή γραμμή του κόμμα- 
τοε, αν και άσκησε σκληρή κρι
τική στην κυβέρνηση. «As αφή- 
σουμε τα κομματικά πείσματα, αε 
δούμε πού επί τηε ουσίαε μπο
ρούμε να συμφωνήσουμε σε μια 
πολιτική που μπορεί να βοηθήσει 
τη  χώρα», σημείωσε (ΕΡΑ). Την ί
δια στιγμή, υπόγειεε αντιδρά- 
σειε από βουλευτέε προκαλεί η 
πρωτοβουλία του κ. Φ. Κρανι- 
διώτη, εκ τω ν  σ τενώ ν  συνομιλη
τώ ν  του κ. Σαμαρά, πλην όμωε α
πλού μέλουε τηε Ν. Δ., να  θέσει 
θέμα κομματικήε πειθαρχίαε 
σ τη ν  ψηφοφορία για το  Μ εσο
πρόθεσμο. «Υπάρχουν αποφάσειε 
που χαράσσουν τη ν  πολιτική 
γραμμή και είναι υποχρεωμένοι ό
λοι να τιε ακολουθούν» σημείω
σε ο κ. Κρανιδιώτηε.

Θύελλα αντιδράσεων 
από τα μικρά κόμματα 
για πιθανό δημοψήφισμα
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Με εξαιρετικά αρνητικά σχόλια υ
ποδέχθηκαν τα κόμματα τηε ε- 
λάσσονοε αντιπολίτευσηε στη  
Βουλή τα  όσα είπε ο πρωθυ
πουργόε στο  προχθεσινό άτυπο 
Υπουργικό Συμβούλιο, και ιδιαί
τερα  την προοπτική διενέργειαε 
δημοψηφισμάτων. Αν και ο πρω
θυπουργόε δεν συνέδεσε τα  δη
μοψηφίσματα με το  μεσοπρόθε
σμο πρόγραμμα ή τη ν οικονομι
κή πολιτική, αυτόε ήταν ο τρόποε 
που τα  μικρά κόμματα ερμήνευ
σαν τιε δηλώσειε του, και έστια 
σαν τη ν κριτική τουε σε ένα τ έ 
τοιο ενδεχόμενο. Το ΚΚΕ έκανε 
λόγο για τον πιο μεγάλο εκβιασμό, 
ο κ. Γ. Καρατζαφέρηε ζήτησε ε- 
κλογέε, ο ΣΥΝ καταλόγισε στον κ. 
Παπανδρέου ρεσιτάλ ανευθυνό- 
τηταε, η κ. Ντ. Μπακογιάννη μί
λησε για θολά δημοψηφίσματα με 
σκοπό να κερδηθεί χρόνοε και η 
Δημοκρατική Αριστερά προειδο
ποίησε ότι το  δημοψήφισμα δεν 
προσφέρεται για τη  δημιουργία ε
κβιαστικών διλημμάτων.

Με ανακοίνωσή του, το  ΚΚΕ 
κατηγόρησε τη ν  κυβέρνηση ότι 
«ψάχνει να βρει το ν  πιο μεγάλο 
εκβιασμό προκειμένου να  τρο 
μοκρατήσει και να  υποτάξει το ν  
λαό», ενώ  έκανε λόγο και για 
«γνω σ τά  κόλπα παγίδευσηε και 
αποπροσανατολισμού με τιε δή-» 
θεν διαφοροποιήσειε βουλευ
τώ ν  σ το  ΠΑΣΟΚ, και τη ν  καλύ
τερη διαπραγμάτευση του Μ νη
μονίου που προτείνει η Ν.Δ.». Το 
ΚΚΕ ζή τησε «οργάνωση  σ τα  ερ
γοστάσια  και στιε συνοικίεε και 
αντεπ ίθεση για να  αποκρουστεί 
η νέα βάρβαρη επιδρομή, για λαϊ
κή εξουσία και αποδέσμευση α
πό τη ν  Ε.Ε.».

Κληθείε να σχολιάσει τη ν  πρό
θεση του πρωθυπουργού για τη  
διενέργεια δημοψηφίσματοε, ο κ. 
Γ. Καρατζαφέρηε δήλωσε στον ρα
διοσταθμό Real ότι το  θέμα είναι 
ποιο θα ήταν το ερώτημα, και πρό- 
σθεσε: «Α ν  πρόκειται να στή 
σουμε κάλπεε και να  μπούμε στη 
διαδικασία τω ν  εξόδων, γιατί τό 
τε δεν κάνουμε εκλογέε για να κα
θαρίσει το  πολιτικό σκηνικό;».

Η γενική γραμματέας του ΚΚΕ
κ. Αλέκα Παπαρήγα.

Για εκβιασμό 
έκανε λόγο το ΚΚΕ, 
για ρεσιτάλ ανευθυνό- 
τητας ο ΣΥΝ, ενώ 
εκλογές ζητεί ο ΛΑΟΣ.

Για νέο ρεσιτάλ ανευθυνότηταε 
και κινδυνολογίαε κατηγόρησε 
το ν  κ. Παπανδρέου ο ΣΥΝ. Ο εκ- 
πρόσωποε του κόμματοε κ. Π. 
Σκουρλέτηε χαρακτήρισε τη ν  
πρόταση για διεξαγωγή δημο
ψηφίσματοε «σ ε  απροσδιόριστο 
χρόνο, με ασαφή γενικόλογα ε
ρωτήματα, προσπάθεια αποφυγήε 
τω ν  πραγματικών διλημμάτων». 
Εθεσε το  ερώτημα αν «η  ενδεχό
μενη πρόταση για δημοψήφισμα 
θα σήμαινε και αναβολή τηε ψή-

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γιώργος 
Καρατζαφέρης.

φισηε τω ν  νέων μέτρων». Τόνισε 
ότι η κυβέρνηση στερείτα ι δη- 
μοκρατικήε νομιμοποίησηε, και 
ζή τησε εμμέσωε πλην σαφώε 
προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία, 
τη ν  οποία χαρακτήρισε κάτι πα
ραπάνω από αναγκαία.

Δημοψήφισμα για το  αν η ε
πόμενη Βουλή θα προχωρήσει 
σ τη ν  αναθεώρηση του Συντάγ- 
ματοε ζήτησε η πρόεδροε τηε Δη- 
μοκρατικήε Συμμαχίαε κ. Ντόρα 
Μπακογιάννη, η οποία χθεε δή
λωσε: «Ενα δημοψήφισμα πρέπει 
να γίνει σ τον τόπο και αυτό να α
φορά αν η επόμενη Βουλή θα προ
χωρήσει σ τη ν αναθεώρηση του 
Συντάγματοε». Η κ. Μπακογιάν- 
νη  κατηγόρησε το ν  κ. Παπαν
δρέου ότι «πετάει κορώνεε για θο
λά δημοψηφίσματα, προκειμέ
νου να αγοράσει χρόνο, για μια κυ-

Ο πρόεδρος ίου ΣΥΝ κ. Αλέξης 
Τσίπρας.

βέρνηση που εδώ και καιρό έχει 
τελειώσει».

Η Δημοκρατική Αριστερά, σε α
νακοίνωσή τηε, τονίζει ότι «η  χώ
ρα είναι αντιμέτωπη με το ν  άμε
σο κίνδυνο πλήρουε κατάρρευσηε 
και ότι ζητούμενο είναι «η  αλλα
γή τηε ασκούμενηε πολιτικήε». Σε 
ό,τι αφορά το  δημοψήφισμα, τό 
ν ιζα  ότι «αποτελεί δυνατότητα για 
πρωτογενή έκφραση τηε βούλη- 
σηε τω ν  πολιτών και δεν προ- 
σφέρεται για επικοινωνιακή κρί
ση, ούτε για τη  δημιουργία ε
κβιαστικών διλημμάτων, ενώ  το 
νίζει ότι μείζον ζήτημα είναι ποιο 
θα είναι το  ερώτημα του δημο
ψηφίσματοε». Τέλοε, ο κοινο- 
βουλευτηκόε εκπρόσωποε του Πα
νελλήνιου Αρματοε Πολιτών, κ. Β. 
Οικονόμου, δήλωσε ότι «η  μόνη 
λύση είναι οι εκλογέε».

Κριτική στο κίνημα των «Αγανακτισμένων» ασκεί το ΚΚΕ
Εηισήμως απέναντι στιε συγκε
ν τρ ώ σ ε ι  τω ν «Αγανακτισμένων» 

ιε πλατείεε τοποθετήθηκε το 
„σλιτικό Γραφείο του ΚΚΕ. Σε χθε
σινή ανακοίνωσή του, καλεί τα λαϊ
κά στρώματα να αναλογιστούν ό
τι οι αγώνεε χωρίε σαφή στόχο και 
ταξικό προσανατολισμό δεν μπο
ρούν να φέρουν ουσιαστικά απο
τελέσματα, ενώ τουε συστήνει να 
αντιμετωπίσουν με δυσπιστία τιε 
κολακείεε και τα «αγκαλιάσματα» 
τω ν κομμάτων, τω ν  MME, τω ν με- 
γαλοεπιχειρηματιών, καθώε και

Ο  Περισσός χαρακτηρί
ζει αντιδραστικά 
συνθήματα, τα «έξω  τα 
κόμματα, τα συνδικάτα».

διάφορων μηχανισμών που παρι
στάνουν τουε ακομμάτιστουε. 
Ασκεί πάντωε κριτική στα  λαϊκί- 
στικα συνθήματα και το  ακομμά
τιστο τω ν  συγκεντρώσεων, που το 
χαρακτηρίζει «αντιδραστικό».

Στην ανακοίνωσή του το  Π.Γ. 
χαρακτηρίζει ωε «ενθαρρυντικό 
στοιχείο να  βρίσκονται λαόε και 
νεολαία σ τον  δρόμο διαδηλώνο- 
νταε τη  συσσωρευμένη οργή του, 
σημειώνονταε ότι αυτό μπορεί να 
διαμορφώσει κλίμα ουσιαστικήε α- 
γωνιστικήε ανάτασηε» Τονίζει ω
στόσο ότι «η γενική απαίτηση “κά
τω  το Μνημόνιο” επί τηε ουσίαε 
δεν λέει τίποτα, αν δεν συνοδεύ
εται με κάτω τα μονοπώλια, η Ε.Ε. 
και τα κόμματα που τα  υπηρε
τούν», αλλιώε θα έρχονται χειρό

τερα μνημόνια. Το Π.Γ. επιση
μαίνει ότι «η διαμαρτυρία κατά τηε 
ανεργίαε για να έχει νόημα πρέ
πει να συνοδεύεται με την πάλη 
να γίνουν κοινωνική περιουσία οι 
μεγάλεε επιχειρήσειε». Ιδιαίτερα 
επικριτική αναφορά κάνει στα 
συνθήματα και το  ακομμάτιστο 
τω ν  εκδηλώσεων: «Τα γνωστά, 
καλλιεργούμενα, επιφανειακά και 
λαϊκίστικα συνθήματα “κλέφτεε”, 
“ψεύτεε” απαλλάσσουν τον πραγ
ματικό ένοχο, τη ν πλουτοκρατία 
που ληστεύει νόμιμα το ν  λαό» α

ναφέρει, ενώ χαρακτηρίζει αντι
δραστικά συνθήματα τα  «έξω  τα 
κόμματα, τα συνδικάτα».

Το Π.Γ. προειδοποιεί, τέλοε, 
τιε λαϊκέε δυνάμειε να αντιμετω
πίσουν με δυσπιστία τιε κολακεί
εε και τα  «αγκαλιάσματα», καθώε 
όπωε επισημαίνει οι μηχανισμοί 
του συστήματοε έχουν κάθε λόγο 
να μείνει θολή η μαζική αγανά
κτηση και να εγκλωβιστεί σε α
νούσια συνθήματα ή σε αντιδρα
στικά ιδεολογήματα.

. ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Εντυπωσιακή 
η άσκηση Ιωνάς 
στο Καστελλόριζο
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο εκκωφαντικός θόρυβοε τεσσάρων μαχητικών αερο
σκαφών έσπασε τη  σιωπή στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυ
τικά μιλιά νοτιοανατολικά τηε Ρόδου χθεε. Δύο εχθρικά 
μαχητικά παραβίασαν το ν  εθνικό εναέριο χώρο και λίγο 
μετά στην περιοχή έσπευσαν δύο αεροσκάφη τηε Πο- 
λεμικήε Αεροπορίαε. Ακολούθησε αερομαχία και λίγα λε
πτά αργότερα το ένα εχθρικό αεροσκάφοε καταρρίφΓ 
κε. Οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τον μ,, 
χανισμό εκτίναξηε και να πέσουν στη θάλασσα. Στο κέ
ντρο επιχειρήσεων σήμανε συναγερμόε και ενεργοποι
ήθηκε η επιχείρηση έρευναε -  διάσωσηε. Λίγο αργότε
ρα, στην περιοχή έφθανε ένα 0-130 για να ακολουθήσουν 
δύο ελικόπτερα, που εντόπισαν και περισυνέλεξαν τουε 
πιλότουε. Το περιστατικό δεν είναι πραγματικό. Είναι έ
να από τα τρία σενάρια τηε άσκησηε Ερευναε και Διά
σωσηε «Ιωνάε», που πραγματοποιήθηκε χθεε στη θαλάσσια 
περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου. Τα άλλα δύο 
σενάρια αφορούσαν ατύχημα και εγκατάλειψη πολεμικού 
αεροσκάφουε κατά τη  διάρκεια εκπαίδευσηε και φωτιά 
και βύθιση εμπορικού πλοίου.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, ε
νώ, παρά τη σχετική ανησυχία, δεν υπήρξε τουρκική δρα
στηριότητα στην περιοχή που είχε δεσμευθεί. Οι ασκή- 
σειε Ερευναε και Διάσωσηε 
τω ν Ενόπλων Δυνάμεων α
ποτελούν παραδοσιακά 
στόχο παρενόχλησηε από 
τιε τουρκικέε Ενοπλεε Δυ- 
νάμειε, καθώε η Αγκυρα 
προβάλλει αξιώσειε για δι
καιοδοσία σε Ερευνα και 
Διάσωση σχεδόν στο μισό 
Αιγαίο, ενώ η περιοχή του 
Καστελλόριζου έχει εντα
χθεί στιε πάγιεε διεκδικήσειε τηε. Μάλιστα, την προη
γούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε η άσκηση «Ιωνάε», 
το  2009, τουρκικά μαχητικά είχαν εισβάλει στη  δεσμευ
μένη περιοχή με κίνδυνο πρόκλησηε ατυχήματοε. Για τη 
χθεσινή άσκηση, η μόνη ενέργεια από τουρκικήε πλευ
ράε ήταν η έκδοση ειδοποίησηε για δέσμευση στην ίδια 
περιοχή του υποθαλάσσιου χώρου, για άσκηση υποβρυ
χίων, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε, από το  λιμάνι τηε Σμύρνηε βγήκε ένα τουρκι
κό ερευνητικό σκάφοε, το οποίο, όμωε, δεν προσέγγισε 
τη ν  περιοχή τηε άσκησηε.

Καμία  αντίδραση από χην Αγκυρα
Ενδεχομένωε, η απουσία τουρκικήε αντίδρασηε στη χθε

σινή άσκηση να σχετίζεται με τη  συνεχιζόμενη αναταραχή 
στιε τάξειε τω ν τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και την α
πόδοση κατηγοριών σε στελέχη τουε για την υπόθεση «Βα- 
ριοπούλα». Μόλιε προχθέε έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλήε 
τηε υπηρεσίαε πληροφοριών τηε Αεροπορικήε Διοίκησηε, 
πτέραρχοε Μεχμέτ Γιλμάζ Ερντογάν, έχει παραιτηθεί α
πό το ν  περασμένο Απρίλιο. Την άσκηση «Ιωνάε» παρα

κολούθησαν από τη  φρεγάτα «Ψαρά» ο αρχηγόε ΓΕΕΘΑ, 
πτέραρχοε Ιωάννηε Γϊάγκοε, οι αρχηγοί ΓΕΑ, αντιπτέραρχοε 
Βασίληε Κλόκοζαε, και ΓΕΝ, αντιναύαρχοε Δημήτρηε Ελευ- 
σινιώτηε και 18 ακόλουθοι Αμυναε από 15 χώρεε.

Ενταση, λόγω Σπίθας, 
στη Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τριβέε προκαλεί η προγραμματισμένη για 
αύριο συγκέντρωση τηε Κίνησηε Ανεξάρτητων Πολιτών 
«Σπίθα» στη Θεσσαλονίκη, στην πλ. Αριστοτέλουε, με ο
μιλητή τον κ. Μίκη Θεοδωράκη. Η δημοτική αρχή δεν έ
κανε δεκτό το αίτημα τω ν  οργανωτών και αντιπρότεινε 
άλλο χώρο, προκαλώνταε τη ν αντίδραση του μουσικο
συνθέτη. Για πρακτικέε που γυρίζουν «σ ε  εποχέε που η 
εξουσία με αντιμετώπιζε ωε πολίτη β' κατηγορίαε» κά
νει λόγο σημειώνονταε ότι σε περίπτωση που επιμείνουν 
«θα “καταλάβω” μόνοε μου τον  δημόσιο αυτόν χώρο που 
μου ανήκει, όπωε ανήκει σε όλουε, και αν τολμούν αε έλ
θουν να με διώξουν διά τηε βίαε».

Για νέα πολιτική στην παραχώρηση κοινόχρηστων χώ
ρων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τηε αγοράε και τηε 
πόληε μιλάει η δημοτική αρχή. «Ειδικά για τη ν πλατεία 
Αριστοτέλουε, ένα χώρο ιστορικό και επιβαρυμένου από 
εκδηλώσειε τέτοιου είδουε, ο δήμοε επιδιώκει τη ν  πα
ραχώρησή τηε με φειδώ και κυρίωε για εκδηλώσειε φι
λανθρωπικού χαρακτήρα ή εκδηλώσειε που απευθύν 
νται σε παιδιά» και αντιπροτείνει «την πλατεία στο άγαλμα 
Ε. Βενιζέλου ή του χώρου στη Νέα Παραλία. Ωε εκ τού
του δεν τίθεται θέμα “απαγόρευσηε” τηε εκδήλωσηε τηε 
“Σπίθαε” ή άλληε εκδήλωσηε».

Ο κ. Θεοδωράκηε στρέφεται και εναντίον του πρύτα
νη του ΑΠΘ κ. Γ. Μυλόπουλου, αναφέρονταε ότι υπανα
χώρησε από τη  συμφωνία να πάρει μέροε ωε ομιλητήε 
στην εκδήλωση. «Επειδή βρέθηκα παρά τιε αρχικέε συ- 
νεννοήσειε προ τετελεσμένων, είμαι υποχρεωμένοε να 
αποσύρω τη  συμμετοχή μου», δήλωσε ο κ. Μυλόπουλοε.

Παρά τη σχετική 
ανησυχία, 
δεν υπήρξε τουρκι
κή δραστηριότητα 
στην περιοχή 
που είχε δεσμευθεί.

Μ Α ΙΑ Ν Δ Ρ Ο Σ  ΣΥ Μ Μ Ε ΤΟ Χ ΙΚ Η  ΑΝ Ω Ν ΥΜ Η  ΕΤΑ ΙΡ ΕΙΑ  Π Α Ρ Ο Χ Η Σ ΥΠ Η Ρ ΕΣΙΩ Ν  Α.Ε.
ΙΣΟ Λ Ο Γ ΙΣΜ Ο Σ  ΤΗΣ 31πς Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ  2010 - 10η ΕΤ Α ΙΡ ΙΚ Η  ΧΡΗ ΣΗ  (1 ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ  -  31 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ  2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47295/01/Β/00/629

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο  Ποοο κλειουένπο ϊΟΓίαεωο 201Q Ποσό noonvouuivnc ,οήσεωσ 2009 Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Ποσά κλειου Ποσά ποοπν.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΙΕΩΣ Αβα κτήσεωε toeseéSH S Avon, αξίο A ieLK rtesi« A n ssftta is ÄMML.aSe Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ xc ia e m ia u s xe teM caoos

1. Εξοδα ιδούσεως & Α ' ενκ/σεως 3.585,74 3.585.74 0.00 3.585.74 3.585.74 0.00 1. Μετοχικό Κεφάλαιο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (40.000 μετοχές προς 2,93 ευρώ)

Συμμετοχές & λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις 1. Καταβλημένο 117.200,00 117.200.00
. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 57.597.03 57.597.03 IV, Απαθεμσπκά κεφάλαια

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΗΙ) 57.597.03 57 597.03 1. Τακτικό αποθεματικό 13.907,98 13.907,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ V. Αποτελέσματα εις νέο
II. Απαιτήσεις Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρήσεως —4.955,24 -61 ,12
11. Χρεώστες διάφοροι 113.720.00 113.720,00 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως -4.491.01 -4.894.12
IV, Διαθέσιμα Υπόλοιπο ζημιών σε νέο -9.446.25 -4.955.24

1. Ταμείο 245.38 279.77 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α Ι+Α ΐν+Αν) 121.661,73 126,152,74
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 13,679.32 98.135.94 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο κυχλοφορούντος ενεργητικού (Δ ΙΙ+Δ ΐν) 127.644.70 212.135,71 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10. Μερίσματα πληρωτέα 64.000.00 144.000.00

1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 420.00 420.00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 64.000,00 144.000.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 185.661.73 _270.152.74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 185.661.73 270.152.74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΖΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ XΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛοά κλίίομένηςχβήσεωςϋΐΙδ ΠοΜπρσηγΜμέναςχρήσεωςΖΟΰθ Ποσά κλειομ. Ποσό πρΟΛΥ,
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 0,00 0.00 χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Μείον: 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.401,01 4.892,32 Καθαρό m ettra  (ζημίες) χρήσεως -4.491,01 -4,894,12

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 0.00 -4.491.01 1.80 -4.894,12 Πλέον: Υπόλοιπο αποτ. προηγ. χρήσεων -4.955.24 -61 .12
Ολικά αποτελέσματα ζημ ίες) εκμεταλλεύσεως -4.491.01 -4.894.12 Υπόλοιπα ζημιών εις νέο -9.446.25 -4,955,24
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -4.491.01 -4.894.12

0 ΠΚΚΡΟΣ ΤΟΥ Δ Χ 1Δ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ »ΜΕΛΟΣ ΙΟΥ Δ Ι ΟΛΟΠΠΗΣ
ΠΑΗΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΟΤΣΗΣ ΑΜΤΟΝΗΣ

ΑΔΤ,Α 078531 ΑΔΤ.Χ 080089 Α.Δ.Τ. X 521312

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής καλεί τα Μέλη του στην Τα

κτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 

και ώρα 11:30 στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Βιβλιοθήκης των Φίλων της Μουσικής, στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, προκειμένου να εγκρίνουν τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και τον Ισο- 

λογισμό-Απολογισμό έτους 2010 και να μετάσχουν στις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011 
0  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Κωνσταντίνος Δ. Πυλαρινός


